ŠKOLNÍ JÍDELNA BRNO, HAMRY 12
Brno 614 00
tel.č. 545 230 344
602 505 062
bankovní účet pro platbu stravného : 19-5151910207/0100 (KB)
www.zshamry.cz

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Jméno, příjmení :…..………………………………………

datum narození :…………………..

bydliště:……………………………………………………..

třída : ….........................................

Tel.č. zákonného zástupce : …….………………

e-mail ………………………………

Úhrada stravného : (zakroužkujte typ zvoleného systému platby)
1) trvalý příkaz z Vašeho účtu č. …………………………….

variabilní symbol : (sdělí ŠJ)

2) složenkou (obdržíte každého 20. v měsíci na následující měsíc – splatnost 14 dní)
3) hotovostní platba v KB na účet ŠJ č. 19-5151910207/0100

variabilní symbol: (sdělí ŠJ)

4) jednorázovým příkazem na základě údaje ze složenky (internetbankingem)
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat Provozní
řád ŠJ, zveřejněný na www.zshamry.cz a na vývěskách v objektu školní jídelny.Podpisem stvrzuji, že jsem se
seznámil/as Provozním řádem ŠJ. Přihláška je platná pro školní rok ........./........., na který je tímto dítě
přihlášeno ke stravování.

V Brně dne : ………..…

Podpis zákonného zástupce: ……………………………
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